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רביעי יום
5 .5

 :בידורית סידרה •
 — 8.03( האהבה ספינת
אנג מדבר כצבע, שידור
ה בסידרה נוסף פרק לית)♦
 קישרי- נרקמים שבה קומית,
 בים שיט מסע במהלך אהבה

 הנער :קולנוע סרט •הקאריבי.
שי — 10.05(מסינסינטי

אנג מדבר כצבע, דור
 מזג, וקר צעיר מהמר לית)•

 עם קלפים במרתון המתמודד
 של המהמרים לגדול שנחשב מי

 המהמרים גדול את אמריקה.
 ג׳יי אדוארד השחקן מגלם

 הצעיר המהמר ואת רובינסון
מקווין. סטיב

י *

חמישי יום
5 .6

 סיפורים :קריאה >•
 שידור — 0.00( כראש
עברית). מדבר כצבע,

 העוסקת בסידרה נוסף פרק
 הספרים: בין ילדים. בספרי

 !קסטנר אריך מאת במאי 35
 גורמן מאת המלכותי הדיסקוטק

 מאת בחתוליים ומעשה הנטר
הלל. ע׳

 קס■ פרשת : תעודה •
 — 0.30( א׳ חלק — מנר

עברית). מדבר שחור־דכן,
ה הסרט של הראשון חלקו

 קסטנר. בפרשת העוסק תיעודי
 מישפט מהלכי את מביא הסרט

 שאלות העלאת תוך קסטנר,
 קסטנר שיתף האומנם כמו:

 האם ז הגרמנים עם פעולה
 את והסגיר המעטים את הציל

 :המשתתפים בין ז הרבים
 יהודה אבנרי, אורי כהן, חיים

 את המשחזרים ואחרים באואר
 המדינה את שהסעירה הדראמה

 אברהם השחקן '.50ה־ בשנות
 של דמותו את מגלם רונאי

קסטנר.
השי ספר בידור: •
 וטניל הקפטין של רים

 כצבע, שידור — 10.30(
אנגלית). ומזמר מדבר
מגי טניל וטוני דרגון צ׳רלי

 שירים הכולל מיוחד מופע שים
בתוכ מוסיקאליים. ואילתורים

 פיצג׳רלד, אלה מתארחים: נית
קינג. ובי־בי קמפבל גלן

נו 11 ע 11 מ■־■
5 .7

 ודו־ מיקי ;הנפשה •
 שידור — 3.00( נאלד

 אנגלית). מדבר כצבע,
ב בצבעים מצויירים סרטים

 האהובות הדמויות השתתפות
דיסני. וולט של

 טובה שעה בידור: •
 בצבע, שידור — 0.15(

 ואנגלית). עברית מדבר
 מתארחים שבה בידור תוכנית

 ולתר — המוזר״ ״הזוג הפעם
ב השוהים למון וג׳ק מתיאו

ארץ.
 שנה קולנוע: סרט •

 —10.15( לאוהבים טובה
צר מדבר כצבע, שידור

 הבימאי של סירטו פתית).
ב ללוש קלוד צרפתי היהודי
 ופרנ- ונטורה לינו של כיכובם

 מורכבת העלילה פאביאן. סואז
 אהבה, וסיפור מתח מסיפור

הצרפ בריביירה המתרחשים
תית.

י* *

חז י<6ז
5 .8

 :בידורית סידרה •
 שידור — 8.30( כנסון

אנגלית). מדבר כצבע,
 המיקצו־ :מותחן •
 שידור — 10.30( ענים

 אנגלית). מדבר כצבע,
 האחרון הוא מהפכנים הפרק

מע את המתארת זו, בסידרה
 את .5מ- הביון יחידת ללי

 תחליף זו סידרה של מקומה
הגל. על בלש הסידרה

ר>ושון יום
5 .9

דאלאס :סידרה *

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
5. 5 רביע■ יום

 האסטרונאוטים :קומית סידרה •
 מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ — 8.30(

 בהומור המתארת אנגלית סידרה אנגלית).
 אסטרונאוטים, שלושה של קורותיהם את אופייני

 לשם העונה כלב ולצידם ואשה, גברים שני
 לחקר משוכללת בחללית נשלחים אשר בימבו,

החיצון. בחלל שונות תופעות
10.15( דאלאס :פופולרית סידרה •

 מדבר כצבע, שידור - 6 ערוץ -
 מנחית מסוק בתאונת ג׳וק של מותו אנגלית).

 לוקה ג׳יי-אר יואינג. מישפחת על כבדה מהלומה
 ומזניח ולנשים לשתיה מתמכר עמוק, בדיכאון

 משאר מתרחק החורג, הבן ריי, עיסקי־החברה. את
 מיס להזמנת להיענות מסרב ואף בני־המישפחה,

 אשתו, עם יחסיו גם מישפחתית. לארוחת־ערב אלי
 להצעה מתפתה לוסי, למשבר. מגיעים דונה,

 אינה סבה של דמותו אך דוגמנית־צילום, לשמש
 לשכנע במאמציו נכשל בובי מנוח. לה נותנת

 ולבסוף החברה, ניהול את לידיו להעביר אמו את
ולהח מדיכאונו ג׳יי־אר את להוציא מצליח הוא
שוטפת. לפעילות זירו

6. 5 חמישי יום
 ערוץ — 0.50( כישרונות :בידור •

ערכית). מדבר כצבע, שידור — 3
 השירה, בתחום כישרונות בעלי וצעירות צעירים
 יכולתם את מפגינים והחיקוי, המישחק הריקוד,
קהל. לפני בהופעה
 — 8.30( ממיליון אחת :קומדיה •
אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ

 אמריקאית, חברת־ענק של מועצת־המנהלים יו״ר
 כל את ומשאיר לפתע, נפטר ,82 בן ערירי אדם
 מליון 200 בשווי — בחברה מניותיו כולל — הונו

 ניו־יורקית נהגת־מונית סימונס, לשירלי דולר,
 איתו ופיתחה במוניתה, להסיעו שנהגה שחורה,

 נכשל היו״ר של השאפתן סגנו ידידות. קשרי
 המניות שווי את לקבל הנהגת את לשכנע בנסיונו
 מועצת- ליו״ר הופכת ושירלי ולהסתלק, במזומן

החברה. של המנהלים

7. 5 שישו יום
 — 8.30( שכנף את אהוב : קומדיה •
אנגלית). מדבר כצבע, שידור - 6 ערוץ

 הביך היחסים בתחום סיטואציות של קומדיה
 ריי־ וברבי ביל וחביב, שחור צעיר זוג גזעיים.
 מול לבנים, של בשכונה לגור עובר נולדם,
 הסידרה בות/ וג׳ואן אדי מתנשא, זוג של דירתו
 של ברוח באנגליה, הגזענות בעיית את תוקפת
הדעת. ובדיחות הומור

ח יום ב 8. 5 ש
8.30( מחייכת האצילות :קומדיה •

מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ —

 הקומית, בסידרה חדשים פרקים אנגלית).
 מאוחרת בשעה אך עצמו, יום באותו אף המוקרנת

הישראלית. בטלוויזיה יותר,
 ערוץ — 0.40( היאבקות :ספורט •

 אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 3
 יכולתך״, כפי ״תפוס בשיטת היאבקות תחרויות

 נוהגים המתאבקים חסר־מעצורים. קהל לפני
 כלפי באכזריות ואף קשיחות של רבה במידה

 כמעט או — הכל :היא כשסיסמתם יריביהם,
בזירה. הנצחון למען מותר, — הכל

9. 5 ראשון יום
 — 0.30( מרלין מר :לנוער סידרה •
אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ

 ברנדין) קלארק (השחקן תלמיד־תיכון צעיר, נער
 העוסק מגוריו, בשכונת ממגר אדם עם מתיידד
 יסודות את ממנו לומד הוא כתחביב. בקסמים

 גערות, להרשים כדי מנצל הוא שאותם המיקצוע,
 מרלין מר של תפקידו את תמים. שעשוע למען או

בוגום. ברנרד הוותיק השחקן מגלם בסידרה
 — 10.15( הפלמינגו דרך :דרמה •
 אנגלית). מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ

 מגישה דאלאס, את שהפיקה החברה לורימאר,
 אך האמריקאי, בדרום היא אף המתרחשת סידרה
 סידרה זוהי טרודו. הנקראת קטנה בעיירה הפעם

 ונצלנית, מפונקת נערה במרכזה אשר עלילתית
בעיי עשירה מישפחה על־ידי בילדותה שאומצה

 בגידות רומנים, אינטריגות, שזורה הסידרה רה.
 דאף, הווארד הראשיים: בתפקידים ומאבקי־כוח.

 ומורגן הרמון מארק רש, ברברה מקארתי, קווין
פירצ׳יילד.

10. 5 שגי □1׳
העו מן סיפורים :לילדים תוכנית •

 בצבע, שידור — 3 ערוץ - 0.15( לם
 פעם בכל המביאה תוכנית אנגלית). מדבר
ובאנימציה. בציור אחרת, מארץ ילדים סיפור
ושותפיה קאסי :סידרת־מתח •

 מדבר כצבע, שידור — 0 ערוץ —10.15(
 השחקנית של בכיכובה סידרת־מתח אנגלית).

 חוקרת זו בסידרה משמשת אנג׳י דיקנסון. אנג׳י
 חוקרים חמעסיק מישרד-חקירות, ובעלת פרטית

 אשה בהיותה ורצח. שוד תעלומות ופותר ובלשים
 אולם קדומות. מדעות הניזון ביחס נתקלת היא

 אשה כי להוכיח מצליחה היא דבר, של בסופו
זה. בתחום גם מגבר, נופלת אינה

11. 5 שדיש■ יום
 תחת שיעור :אינפורמטיבי מישדר •
 שידור — 3 ערוץ — 0.35( השמים כיפת

 ונערות נערים קבוצת ערכית). מדבר בצבע,
 מדי מבקרת בגיאוגרפיה, מדריך על־ידי מלווה
 ושומעת היסטורית, חשיבות בעל באתר שבוע

ותולדותיו. המקום על מפורטים הסברים

בסוסים גם ׳ווים הם שיחו: רקואת
 בארצות־הברית, הכלכלי השפל תקופת ,1932 היא השנה

 רוכרט כסף. במעט לזכות כדי ריקודים במרתון משתתפים אנשים
 מציע שם במיקרה, לאולם־הריקודים נקלע סראזין) (מייקל

 שבך פונדה), (ג׳יין לגלוריה שיצטרף יאנג), (גיג רוקי המנחה,
מתפתחת ליום ומיום הזוגות, לשאר מצטרפים השניים נפסל. זוגה

בסוסיס גם יורים הם
9.15 שעה ),14.5( שישי יוס

 אישיות דראמות אחרי והולך• פוחת שכוחם בעוד ידידות, ביניהם
 מסכים והוא — בה שיירה מרוברט גלוריה מבקשת וחברתיות,
 ״הם :מעשהו את לשוטרים מסביר הוא מכן לאחר לבקשתה.

״ כן לא — בסוסים גם יורים  פי על שהופק זה, מעולה סרט \
 בשעה 14.5 השישי, ביום יוקרן מק־קוי, הוראס של סיפורו

בערב. 9.15

נאמן שירות כעבור :וגיפרי רומיילי
10 שעה שלישי, מם

 כצבע, שידור — 0.35(
אשת בפרק אנגלית). מדבר
 אביו את ג׳יי-אר מעודד המנהל

 המלאה בידיעה עיסקה, להשלים
 לתוכנית בסתירה עומדת שהיא

 העיסקה אחיו. של ההשקעות
 של חברת־הנפט את תעמיד

 בעייה לפני יואינג מישפחת
 תחת כסף, נזילות של קשה

בינ יואינג. בובי של הנהגתו
 מיש- שהיא פאמלה חשה תיים
 בעלה בעיני בחשיבותה נית

ב רובו-ככולו השקוע בובי,
לקבל מתחילה היא עבודתו.

 לה החסרה תשומת־הלב את
 מערערת לוסי אחר. ממקור

 בהודעה המישפחה שלוות את
נישואין. כוונת על

 יאומן לא מותחן: *
שי _ !0.50( יסופר כי

אנג מדבר כצבע, דור
 בתפקיד מופיע מודי רון לית).

 יינות חובב פראט, ריצ׳ארד
 הידע כל על המהמר רברבן,

 יפה, באשה לזכות כדי שלו
 סקופילד מייק פרינגטון. לואיז

בהימור. והשותף היין ספק הוא

ם1מד זזז

הטי׳ :לנוער סידרה •
 — 5.50( המכושפת רה

 אנג׳ מדבר כצבע, שידור
 חדשה דרמטית סידרה לית)•

 על המבוססת פרקים, שישה בת
נסבית. אדית של סיפרה
 :טלוויזיה סידרת •

_ 10.05( אופנהיימר
אנג• מדבר כצבע, שידור
 בסידרה ראשון פרק לית)י

 של בחייו העוסקת דרמטית,
 רוברט ד״ר המימן, פצצת אבי

אופנהיימר.

שלישי יום
5

כעבור :דראמה •
 — 10.00( נאמן שירות
אנג מדבר כצבע, שידור
ה של הנודע מחזהו לית)•

 שהועלה מוהאם, סומרסט סופר
 הלאומי התיאטרון בימת על

ה לטלוויזיה. וצולם הבריטי
ו ניסיונו על מבוססת עלילה

 ששימש מוהאם, של תחושותיו
העולם. במילחמת אמבולנס נהג
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